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Na čem právě pracujeme.
V této rubrice pravidelně rekapitulujeme činnost obecního úřadu během roku. Dnes nám dovolte zmínit se v rychlosti o
tom nejpodstatnějším, co se udělalo v obci za celý rok a jak jsme letos hospodařili. Bylo toho uděláno opět hodně a kdo
chce spravedlivě posuzovat, dobře to ví. V lednu jsme zakoupili nákladní vozidlo, japonský sklápěč Nissan . Za rok s ním
bylo ujeto 3000 km a sloužil jak ke svozu trávy, listí, převáželi jsme s ním písek ze hřiště na plovárnu a sloužil i obyvatelům
k dovozu nejrůznějšího materiálu. Díky větší opravě se podařilo udržet v provozu i vozidlo Multicar.
Po jarních prázdninách se žáci vrátili do vymalované školy. Do dvou učeben byly zakoupeny nové, výškově stavitelné lavice. Od ledna příštího roku stoupnou ceny všech druhů energií. Nejvíce zemní plyn, až o 9 procent. Vyplývá
to z odhadu ministerstva financí (MF) o regulovaných cenách v příštím roce. Ceny elektřiny pro domácnosti se zvýší
podle MF v příštím roce o 8,9 procenta. Také proto MŠ prošla zásadní rekonstrukcí. Ve dvou pavilonech byla vyměněna okna, dveře a tyto dva pavilony byly zatepleny a vymalovány. Částečnou, ale účinnou opravu tam prodělala i kanalizace. Pro radost dětí jsme si dovolili i malou rozmařilost – nainstalovali jsme ve školce světelnou vánoční výzdobu.
Letos byla zaplacena i prodejna potravin. Od
KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE
dubna je tam znovuotevřeno kadeřnictví. Celá
budova je již napojena na kanalizaci, zrušili jsme
S DOBROVODSKÝMI SENIORY
septik a propojili stávající odpady s kanalizačním
se koná dne 29. prosince 2005 ve vinárně hotelu Emauze
řadem. Připraven je projekt zastřešení a rekonstrukce celého objektu. Byla dokončena kanalizaod 16 hodin. Všichni jste zváni!
ce v ulici Stará cesta. Tam bylo největší
(několikaleté) úsilí vynaloženo k získání souhlasu majitelů pozemků, po nichž je kanalizace optimální trasou vedena
až k místu svého zaústění do hlavního řadu ze Srubce do Č. Budějovic. Jednání nebyla jednoduchá, ale úspěch se
dostavil. Jednotlivé domy jsou už napojeny přípojkami a nemusí využívat septiky.
Dostavba sportovního areálu u fotbalového hřiště letos pokračovala výstavbou hokejbalového hřiště. Podzimní soutěže a dva turnaje v prosinci se zde už hrály. Závěr předepsané hlukové studie, který téměř katastroficky předvídal
zvýšení hluku v okolí do 100 m při hře, se nenaplnil. Z hlediska škodlivého hluku se tak ve skutečnosti o hřišti jistě
mluvit nebude. Doplňkové zařízení pro více sportů - tribuna je vyprojektovaná a její realizace je plánována na léto
příštího roku. Problémem této stavby (ostatně tak jako i mnohde jinde v obci) byly nedořešené majetkoprávní vztahy k
pozemkům. Vlastníkem areálu tady byl částečně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond
a obec. Charakter pozemku je stále historicky zahrada a orná půda. V závěru letošního roku se důsledným přístupem
konečně podařilo záležitost, která se táhla od roku 1990!! dovést ke zdárnému konci a vlastníkem celé jedné čtvrtiny
areálu (více než 7000 m2) se stal díky iniciativě obecního úřadu SK Dobrá Voda u Českých Budějovic, zbytek je ve
vlastnictví obce. Pouze malou část vlastní ještě Pozemkový fond, ale i o tuto plochu máme zažádáno a mělo by být už
pouze otázkou času, kdy nám bude vydána. V tamní restauraci byla nově instalována vzduchotechnika a prostředí k posezení je tam nyní příjemnější.
Jako každoročně jsme zajistili zájemcům o ambulantní lázeňskou léčbu z řad seniorů přepravu do lázní Třeboň.
Jezdilo se ve dvou termínech. Ten zářijový byl několika účastníky na poslední chvíli odřeknut. To potom působí
komplikace a vozidlo pro osm pasažérů jede nevytížené. Proto prosím všechny, kteří mají o tuto službu příští rok zá jem, aby se přihlásili závazně do konce února. Je třeba, aby už v té době měli souhlas a doporučení svého lékaře.
Schválení pojišťovny je platné 3 měsíce. Budeme – li jezdit opět v květnu, stačí si je v březnu doplnit.
Významné změny prodělalo veřejné osvětlení. Na frekventovaných komunikacích Na Vyhlídce a na Lázeňské ulici
jsme vyměnili staré a často poruchové lampy. Další část osvětlení Dobré Vody byla přepojena na HDO. I přes tuto ne malou investici do obnovy podstatně klesly celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení proti minulým létům.
Opravy kabelů, stykačů a výměny předimenzovaných jističů z minulých dvou let přinesly již značné úspory.
Významným dopravně bezpečnostním prvkem byla realizace bezbariérového chodníku od ulice Na Kopečku až k
obecnímu úřadu, chodníku u autobusové zastávky Na Vyhlídce a stavba nového chodníku U Křížku. Na Lázeňské i u
školy Na Vyhlídce byly znovu obnoveny „zebry“. I tam je třeba zejména dětem stále připomínat přecházení právě jen
na těchto přechodech. Rodiče prostřednictvím školské rady navíc žádají znovuinstalování zpomalovacích prahů před
školou. Protože prahy, které tam byly umístěny před rekonstrukcí vozovky nikdy nebyly oficiálně schváleny, požádal
jsem z rozhodnutí zastupitelů obce Odbor dopravy Magistrátu města o vyjádření. Osobně se domnívám, že tím, že na instalujeme další zpomalovací prahy, automaticky se podřizujeme těm neukázněným řidičům, kteří nerespektují dopravní značení a všichni přijímáme trest v podobě drncání na prazích, místo abychom vyvíjeli tlak na represivní složky
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státu, tj. Policii ČR a vyžadovali častější kontroly v exponovaných místech. Připravujeme v předstihu před zákonným
termínem pasport dopravního značení obce. Po první konzultaci u schvalovacích orgánů to vypadá, že dojde k podstatnému snížení počtu dopravních značek v obci (nyní 320) a budeme si zvykat na pravidlo přednosti jízdy zprava. To
by mělo přispět i ke snížení rychlosti. Policie není nakloněna ani snížení rychlosti na 30 km. Podle jejich výkladu je
rychlost v obcích jasně dána zákonem a toto omezení lze použít zcela výjimečně. Správným řešením dle nich by byly
tzv. obytné zóny, kde je povolena rychlost pouze na 20 km/hod., ale je zde zase povoleno parkování pouze na vy hrazených místech! Dalším řešením je zjednosměrnění některých ulic, to však by se asi nesetkalo s kladným
ohlasem...Pasport dopravního značení obce je zákonný dokument, schválený dopravní policií a odborem dopravy. Je v
něm zaznamenána každá dopravní značka a každá další přidaná nebo odebraná tam musí být rovněž zaznamenána a
schválena.
Byla dokončena elektrifikace vodárenské přečerpávací stanice, která je u dobrovodského hřbitova. Tam společnost 1.
JVS, která je provozovatelem vodovodního potrubí, nainstalovala snímací zařízení, sledující průtok vody vodojemem.
Bude tak možno operativně ovlivňovat množství vody v systému, eventuálně včas registrovat nepřiměřené ztráty způsobené poruchou ve vodovodní síti.
Jak se jmenované práce projevovaly v rozpočtu obce je patrné z následujícího grafu, kde finanční výsledek za prosi nec je v této chvíli samozřejmě pouze odhadnutý. Silná šedá čára ukazuje, že příjmy obce se plnily vcelku pravidelně,
zajímavá je silná černá křivka, značící výdaje. V dubnu se po zaplacení první poloviny sumy za prodejnu a kanalizaci
na Staré cestě dostáváme do mírného rozpočtového schodku, v červnu až srpnu vykazuje rozpočet opět mírný přebytek, poté se po zaplacení druhé poloviny splátky za prodejnu, hokejbalové hřiště a rekonstrukci školky znovu dostává
do schodku, který se až do konce roku snižuje a rozpočet skončí patrně jako vyrovnaný. Tedy žádné divoké investice,
nýbrž plánovité a koncepční investování pod naprostou kontrolou a se souhlasem zastupitelů!
Podzimní období jsme využili
v říjnu k nejnutnějšímu „vyspravení“ silnic Na Vyhlídce, U
PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE v r.2005 v Kč
Rybníku, Hornické ulice pod
25000000
hřbitovem a Staré cesty. Jednalo
se o výtluky a propadlé výkopy
20000000
po nejrůznějších přípojkách.
Pokud by však opraveny nebyly,
15000000
destrukce vozovky by pokračovala dál, špatně by se od10000000
hrnoval sníh a i náklady na jejich
Příjmy Kč
opravu v jarních měsících by
5000000
Výdaje Kč
byly podstatně vyšší. Takových
Rozdíl
míst je v obci ještě více, po0
stupně je budeme opravovat v
následujících letech. Koncem lis-5000000
topadu jsem po téměř detektivním pátrání listopadu odhalil
původce přepravy obrovského
množství ornice na soukromý
pozemek na Staré cestě a za poMĚSÍCE
škození povrchu vozovky byla
dohodnuta s firmou náhrada.
V ulici Pod Lesem byla dokončena výměna vodovodního potrubí spolu s přeložkou kanalizace. Byla odstraněna krytina
vozovky z panelů a povrch sjednocen s ostatními povrchy vozovek v okolí. Byl dokončen i chodník v ulici U Křížku. Tak
bude moci být po vozovce zkolaudována kompletní stavba „Prodloužení komunikace a chodník U Křížku.“
Mnoho pracovních hodin bylo věnováno zametání listí z komunikací, jeho hrabání v parcích a na hřbitově. Suché počasí
letošního podzimu způsobilo, že listí padalo prakticky od srpna. Myslím však, že i s touto prací jsme se solidně vyrovnali.
Pokud se sněhu týká, na hlavních tazích máme smluvně zajištěn protah i posyp a najaté zásahové vozidlo vyjíždí v souladu s
předepsanou normou. Na těchto tazích v případě potřeby prohrnujeme i pomocí vlastního traktoru, stejně jako v méně frek ventovaných ulicích. Je však třeba vzít v úvahu, že nemáme tolik pracovníků, abychom mohli okamžitě vyjíždět i v noci a o
sobotách a nedělích. Stání osobních vozidel v ulicích ale práce zdržuje a někdy i průjezd traktoru znemožňuje.
Zapomenout nelze ani na vzorně vedenou knihovnu. Počet jejích návštěvníků stoupá, letos jsme nakoupili knihy za
pěkných pár tisíc, poslední zhruba před týdnem. Také jsme dostali definitivně potvrzeno přidělení internetu do knihovny,
realizace se uskuteční v prvním čtvrtletí příštího roku.

A ještě dovolte pár slov závěrem. Po skončení „okresů“ se dynamicky rozvíjí metodická i kontrolní
činnost Krajského úřadu, velmi se mění požadavky na obce a města. To má značně silný vliv na změnu práce
obcí v mnoha směrech. Práce v samosprávě není vděčná činnost a samo slovo samospráva už lze někdy zpochybnit. Za deset měsíců končí mandát tohoto zastupitelstva. I v posledním roce volebního období budeme
pracovat podle stanoveného programu pro toto volební období. Nehodláme dělat podbízivivé předvolební
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akce ani sponzorská gesta. Nasadit si půl roku před volbami kravatu a poukazovat na to, co kdo udělal
špatně a jak se to dalo dělat lépe, to dovede každý. I toho se možná dočkáme. Na to, že budou volby, je však
třeba myslet celé volební období. A pokud jsem občana nepřesvědčil, že pracuji dobře, pak to za pár měsíců
do voleb už těžko budu měnit. Jménem zastupitelů Věry Prokešové, Blanky Němcové, Marty Kozákové, Jany
Fechtnerové, Milana Čoudka, Jana Macha, Miloslava Macha, Josefa Sobíška a Josefa Šťastného přejí
vše nejlepší do r. 2006, zejména zdraví a životní pohodu redaktoři zpravodaje St. Scheinpflug a J. Šabatka.
KOMINÍK PRO DOBROU VODU.
S kominíkem panem Miroslavem Jungem se konečně podařilo projednat snad na trvalo čištění komínů v naší obci. Své
požadavky na něj můžete zatelefonovat na obecní úřad – 387 200 446 spolu s jménem a kontaktním telefonním číslem na
Vás. Obec tyto požadavky předá hromadně. Výjimečně je možné se s kominíkem domluvit přímo na telefonním č. 608 043
563. Čištění komínu na plynná i pevná paliva stojí 200 Kč včetně vybrání popílku a sazí z komína a na práci dostanete řádné
potvrzení, které je úředním dokladem. Kominík přislíbil, že Dobrou Vodu bude navštěvovat už pravidelně. j.š.
Poplatky za psy a odpady v roce 2006.
Poplatek za psy zůstává pro příští rok v nezměněné výši. Důchodci, vlastníci psa zaplatí za jednoho psa poplatek ve výši
200 Kč, ostatní 300 Kč. Poplatek za druhého a dalšího psa se zvyšuje vždy o 50%. Tento poplatek je nutno zaplatit od 4. ledna do konce února 2006 na obecním úřadu nebo na číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1341/číslo popisné. Rovněž
poplatky za odpady ve výši 400 Kč na osobu trvale v obci hlášenou je nutno zaplatit do konce února jednorázově nebo do
konce února a června ve dvou splátkách buď na obecním úřadu nebo převodem na účet obce, číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 lomeno číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Zdůrazňuji, že je
třeba zaplatit za každou osobu trvale zde hlášenou. Ti, kteří mají důvod neplatit za všechny osoby v domě trvale hlášené,
např. dlouhodobě pobývající v cizině, ať přijdou raději osobně. Toto je nutno nahlásit každoročně! Vyhnou se tak zbytečným komplikacím. Zdůrazňuji, že tento poplatek není poplatkem pouze „za popelnici“. Je v něm zahrnuta třeba cena za
sběrný dvůr, mobilní sběrný dvůr a separovaný odpad. Když jsem na podzim převzal zprávu z českobudějovických listů, že
obchody jsou povinny odebrat např. při nákupu lednice či televizoru starý výrobek, jinak že se jejich likvidace bude platit,
mnohé prodejny ještě neměly směrnici či prováděcí vyhlášku pro tuto činnost. Občané Dobré Vody (zcela pochopitelně) zareagovali tak, že při mobilním svozu se zbavili více jak 60 ks lednic. Obec za likvidaci každé z nich zaplatila 300 Kč! j.š.

Budějovice nás trochu zlobí.
V únoru 2003 oznámil odbor územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice Veřejnou vy hláškou „Vystavení a projednání návrhu zadání změny závazné části územního plánu města České Budějovice v části
makrobloku č.4.0.2.004. v katastrálním území Třebotovice. Pro informaci podotýkám, že toto území se nachází od
hranice Dobré Vody, kterou tvoří meliorační potok poblíž třebotovického hřbitova směrem na východ a zhruba končí v
louce opět korytem potoka, vytékajícím z rybníka. K této vyhlášce jsem se vyjádřil dopisem v tom smyslu, že navržená
lokalita pro změnu územního plánu ze zastavitelného území venkovských usedlostí na zastavitelné území s převažujícím
charakterem obytným individuálním venkovským na venkově zcela mění podmínky pro funkci celého území podél
hranic katastru Dobré Vody a Třebotovic a v okolí rybníka Lusný. Daná lokalita se stane závislou na obslužnosti ze
současně zastavěného území obce Dobrá Voda. Kromě toho jsem se odvolával na existenci hřbitova a jeho pietní
ochranné pásmo. Po konzultaci s arch. Štěpánem jsme navrhli dořešit změnou územního plánu i všechny sousedící pozemky.
K projednání došlo v dubnu 2003, na programu bylo dohodnutí připomínek obce Dobrá Voda u Českých Budějovic a
stanoviska Krajského úřadu. Po řadě dalších jednání schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice svým usne sením č. 186/2004 tuto změnu územního plánu města České Budějovice a bylo mi sděleno následující: „Vámi podané
námitce k návrhu ÚpnO ve věci regulované zástavby v území řešenou změnou č.5 ÚpnM bylo vyhověno. V čistopise
ÚpnO bude uveden požadavek, aby navazující podrobnější územně plánovací podklad řešil v předmětném území
umístění max. 7 rodinných domů“. Obec není tzv. Dotčeným orgánem státní správy, takže naše námitky jsou závislé
pouze na libovůli zastupitelů města při diskuzi před hlasováním. Vyslyšeli je zastupitelé ČSSD a KDU-ČSL. Přesto i
toto omezení lze považovat za ústupek. Soukromý investor, který zde musí na své náklady např. vybudovat vodu,
kanalizaci, elektr. sítě, zajistit přeložku VN a vybudovat novou komunikaci by asi toto všechno těžko pro sedm domků
investoval. Podezření, že se „domky“ asi zvětší, mi potvrzuje další stupeň jednání, urbanistická studie ze srpna letošní ho roku, ve které už se hovoří o zástavbě s převažujícím charakterem obytným a která sice počítá se stejným počtem
domů, ale s 30 % zastavěné plochy z celé výměry. Přestože se jedná o masivní zásah do otevřené krajiny, žádní
„ochránci přírody“, kterým veřejné vyhlášky obvykle neujdou, se zde příliš neangažovali. Asi to pro ně není zajímavé,
i když v tomto případě by jejich vliv byl vítaný a patrně by zde měl i svůj smysl. Kromě hrubého narušení krajiny tady
na výstavbu doplatí právě obyvatelé a ulice Dobré Vody, neboť stavební materiál jinudy transportovat nelze. j.š.
Mým domovem je Dobrá Voda
V nejbližších dnech se dočkáme vydání dlouho očekávané knihy o historii Dobré Vody. Napsal ji náš spoluobčan,
kronikář, historik a autor několika knih a studii, Mgr. Václav Vondra. Celé dílo je tématicky rozděleno do třech neopomenutelných základních bloků. Dobrá Voda hornická, lázeňská a poutní. Kromě těchto celků je velice podrobně popsaná celá historie všeho, co se obce dotýká. Vše, co se v historii obce událo, až po současnost má svou kapitolu.
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V knize je řada historických fotografií, ilustrací, dokumentů a plánků. Současnost je dokumentována v barevné fotografické příloze. Kniha má 144 stran a 40 barevných fotografií. Může být i vhodným a vítaným vánočním dárkem pro
vaše nejbližší. Cena bude 250 Kč. Ke koupení bude před vánoci na obecním úřadu a při setkání se seniory. St. Sch.

Vánoční program v kostele

24. 12. Půlnoční Mše svatá ve 24.00 hod.
25. 12. Mše svatá od 10,30 hod.
26. 12. Mše svatá od 10,30 hod.
26. 12. Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční od 18,30 hod.
SPORT
Billiard–Hockey.Ve znamení stříbrných medailí skončila letošní sezona pro dobrovodské stolní hokejisty kategorie Billiard
– Hockey. Naši zástupci, kteří obhajovali v soutěži družstev mistrovský titul z loňského roku, se umístili na druhém místě
jak v prvoligové tabulce, tak získali dokonce dvě druhá místa na MČR jednotlivců a dále druhé místo v Českém poháru
jednotlivců.
Tak jako vždy bylo vyvrcholením končící sezóny 26. Mistrovství České republiky jednotlivců, které proběhlo 25. až 27.
11. v Zábřehu na Moravě, a probojovalo se na něj 5 hráčů z dobrovodského SK oddílu S.H.L. WIP Reklama Dobrá Voda –
Honsa Jiří, Honsa Petr, Horák, Mach a Zíka. Šestým mohl být v kategorii starších žáků Tomáš Hanousek, žák dobrovodské
ZŠ, který se ocitl v roli prvního náhradníka a do šampionátu bohužel při plné účasti nezasáhl. V mužské kategorii se dařilo
nejvíce Karlu Horákovi, který vybojoval druhé místo, stejně jako Václav Zíka v kategorii juniorů. Další zástupci, všichni
v kat. muži, obsadili 4. místo Miloslav Mach, 6. Petr Honsa a 20. Jiří Honsa.
V celoroční soutěži o Český pohár obsadil celkově druhé místo Mach, jako nejlepší junior byl celkově čtvrtý Zíka, který
tak zvítězil ve své kategorii. V současné době čekají hráči Dobré Vody, zda-li budou osloveni reprezentačním trenérem pro
mistrovství Evropy, které se koná na konci dubna v Polsku. Příští, již 27. domácí šampionát proběhne opět na konci listopadu ve Žďáru nad Sázavou.
Velký dík určitě patří všem sponzorům, kteří podporují dobrovodské stolní hokejisty po celý rok. Jedná se o firmy WIP
Reklama a Budějovický Budvar, o hotel Emauzy, ve kterém mají hráči svůj přechodný azyl a v neposlední řadě samozřejmě
i o obec Dobrá Voda. M. Mach.
Kopaná. Hodnocení celého letošního roku oddílu kopané rozdělím na jarní a podzimní část. V jarní části A-mužstvo po dávalo slabé výkony. Dali jsme příležitost našim talentovaným dorostencům, kteří si však místo v základní sestavě nevybu dovali a tíhu zodpovědnosti neunesli. Průběžně se zranilo několik hráčů základní sestavy, přesto jsme soutěž I.A. zachránili.
Dorostenci ale ve své soutěži podávali opět velmi kvalitní výkony a skončili na špici soutěže I.A. Starší žáci se po přechodu
z mladších žáků na svoji novou soutěž - okresní přebor - aklimatizovali pomalu a skončili v dolní polovině tabulky. Stejný
problém i výsledky byly u mladších žáků.
Na podzim A – mužstvo podávalo střídavé výkony, kterým odpovídá 9. místo ze 14 v tabulce. Dorostenci postoupili do
krajského přeboru II. Vyšší soutěž vyžaduje mužstva mladšího i staršího dorostu. Vzhledem k odchodu některých kvalitních
hráčů a malému počtu vlastních dorostenců bylo nutno do jednotlivých mužstev zabudovat hráče z jiných oddílů s různou
herní kvalitou, ale i přes to jsou výsledky zklamáním. Oba celky jsou na konci tabulky. Starší žáci předváděli slušnou hru a
na jejich výsledcích je to znát. V tabulce po podzimu jsou čtvrtí. Po počátečních problémech s počtem hráčů dosáhli mladší
žáci v závěru několika vítězství, v tabulce jsou sedmí. Přípravka i ve vyšší soutěži hraje velice dobře a i postavení v tabulce
tomu odpovídá. Celkově hodnotím tento rok jako dobrý. Ing. Vladimír Švihla.
Přípravka kopané. Líheň fotbalistů pod vedením trenéra Svatoslava Vicka a asistenta Pavla Kühtreibera přitahuje na hřiště snad nejvíce diváků. Fotbalisté ročníků narození 1997-1999 se lepší zápas od zápasu. Je radost se na ně dívat, jak si po radí s míčem a zvládají i kopací techniku. V tabulce okresního přeboru přípravek je před nimi pouze celek Č. Dvory A, za
sebou mají Č. Krumlov, T. Sviny, Roudné, Dynamo Č. Budějovice A!, Loko ČB A, Rudolfov atd. Hráči Kazar Nicholas,
Kühtreiber Lukáš, Pašek Michal, Kadlec Rudolf a Kryštof, Kupka Štěpán, Homer Tomáš, Pilný Marek, Einramhof Martin,
Vaněk Jan, Chrástka Jakub, Halada Borek, Mach Jiří, Leština Jakub, Kondelík Jáchym, Mičan Lukáš a Šíma Martin, z nichž
se přirozeně při systému hry 1+7 v základní sestavě objevují pravidelně jen někteří, všichni pilně trénují a postupně budou
do hry všichni nasazeni . Nejlepšími střelci jsou Kühtreiber Lukáš, Kazar Nicholas a Jakub Leština. Všichni mají a do budoucna věřím že i budou mít na Dobré Vodě dobré podmínky ke sportování. Není všude zvykem, aby tak mladí hráči byli
pravidelně a správně metodicky v tak nízkém věku vedeni ke sportování. Sportování bez cigaret a alkoholu, který provází
některé „sportovce“, bohužel, i v žákovských kategoriích. Je to na Vás, rodičích, abyste jim už v tomto věku vysvětlovali, že
kariéra sebetalentovanějšího sportovce přes cigarety nevede a sebelepší talent skončí v šedém průměru! j.š.
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